
 
 

У К Р А Ї Н А 
  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  « 04 »   вересня   2012 року                            №  731 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради «Про  
створення комунального підприємства 
«Агентство розвитку м. Кіровограда 
Кіровоградської міської ради» та 
затвердження його Статуту» 

 
Керуючись ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

В И Р І Ш И В: 
   
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
створення комунального підприємства «Агентство розвитку м. Кіровограда 
Кіровоградської міської ради» та затвердження його Статуту», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
винесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 

 
Міський голова                                                                                     О.  Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кумпан  36 13 35 

 
 
 
 
 



  ПОГОДЖЕНО 
                                                                         Рішення виконавчого комітету 
                                                                         Кіровоградської міської ради 
                                                                         «  04  »   вересня   2012 року  
                                                                         №  731 
 
    

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від „___” __________ 2012 року                                                  № _____ 
 
Про створення комунального підприємства 
„Агентство розвитку м. Кіровограда ”  
Кіровоградської міської ради  
та затвердження його Статуту  
 

Керуючись      статтями     142,    144,    146   Конституції    України, 
статтею  26   Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,    
статтею  24  Закону України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців”, на виконання Програми розвитку м. Кіровограда 
до 2015 року та з метою сприяння залученню інвесторів і покращення 
інвестиційного іміджу міста,  Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Створити комунальне підприємство „Агентство розвитку                           
м. Кіровограда” Кіровоградської міської ради та затвердити його Статут, що 
додається.  

2. Покласти     функції    управління     комунальним      підприємством 
„Агентство розвитку м. Кіровограда” Кіровоградської міської ради на 
управління економіки Кіровоградської міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                       О.Саінсус 
 


